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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  071/2022 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 
17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 

Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 
133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ 
Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15315/23.03.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 

και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 
και 95 του Ν.3463/2006. 

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
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Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου                        
κα Κυριακή Νικολαϊδου. 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 
Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο 

προτάθηκε όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς 
αποχώρησε μετά την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ.Αντιδημάχους, 
Εντεταλμένους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης.  
 

 
Θ Ε Μ Α  17ο : Έγκριση της υπ΄ αριθ. 22/2022 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επαναχωροθέτηση 
περιπτέρου, στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, 

στην Κοινότητα Ρόδου». 
 
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος 
Δράκος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 22/2022 

Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                   

Περίληψη 

 

Επαναχωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου στην 

Κοινότητα Ρόδου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ1: «Επαναχωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. 

Ευσταθίου στην Κοινότητα Ρόδου.» 

  

            Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

ηλεκτρονικά, με email, για όλα τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί 

συνόλου εφτά (7) θεμάτων και τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης,, ζητήθηκε να 

υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση του θέματος «Επαναχωροθέτηση 

περιπτέρου στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου στην Κοινότητα 

Ρόδου» σύμφωνα με την υπ’αρ. 2101/2021/22-10-21 εισήγηση της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  η οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΤ.:  α.  Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1864/10-09-2021 έγγραφό μας.  

 β. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/439399/05-10-21 (Α.Π. 2101/07-10-2021 ΔΠΣ) 

έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου.   

 Σε συνέχεια αιτήματος της κας Κούτρα – Καραβανά, δικαιούχου του περιπτέρου 

που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ.Ευσταθίου, περί  μετατόπισής του σε 

νέα θέση, η Υπηρεσίας μας απέστειλε σχετικό έγγραφο προς την Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες από την αιτούσα 

θέσεις, εμπίπτουν στην περιοχή Μανδρακίου που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος 

και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 162Β'/07-04-1983). Η ανωτέρω Υπηρεσία, 

μας ενημέρωσε πως απορρίπτει όλες τις προτεινόμενες θέσεις, πλην αυτής που βρίσκεται 
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στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου και Ι.Καζούλη, υπό προϋποθέσεις (ακριβέστερη 

χωροθέτηση, μελέτη κ.τ.λ). Κατόπιν αυτού, με το παραπάνω (α) σχετικό έγγραφό μας, 

εισηγηθήκαμε τη μετατόπιση του περιπτέρου εντός του υφιστάμενου πάρκου στην 

συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου και Ι.Καζούλη. 

Ωστόσο επειδή η ανωτέρω περιοχή, εμπίπτει και σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χωρο της 

πόλης Ρόδου (ΦΕΚ 245ΑΑΠ/31-07-2014), η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Δωδ/σου απέστειλε το αίτημα και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για την 

έγκριση της. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, 

απέστειλε το (β) σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Σε συνέχεια του παραπάνω α’ σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, που αφορά στη μετατόπιση ενός 

περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, εντός του 

κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανικολάου και Ι. Καζούλη, πόλης 

Ρόδου -και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου βλ. β’ σχετική Απόφαση -, σας 

πληροφορούμε τα εξής:  

Στην πρασιά του κοινόχρηστου χώρου διατηρείται μικρός κτιστός αποθέτης, πιθανώς 

από το αρχαίο ιερό της Δήμητρας, το οποίο βρέθηκε σε παρακείμενο οικόπεδο. Δίπλα από 

το Εθνικό Θέατρο και μπροστά από τον κοινόχρηστο χώρο διατηρείται στην αρχική του 

θέση τμήμα της αρχαίας οχύρωσης της Ρόδου (τείχος). Ύστερα από τα παραπάνω και 

δεδομένου ότι στο περίπτερο προβλέπεται να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος εμβαδού 

10 τμ., παρακαλούμε να εξετασθεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής θέσης για την τοποθέτηση 

του περιπτέρου ή ακόμα η παραμονή του στην αρχική θέση, προκειμένου να αποφευχθεί η 

οπτική ή άλλου είδους όχληση στα παρακείμενα μνημεία. 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση της Εφορείας μας για την 

μετατόπιση του περιπτέρου.» 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 6 - «Τύπος – Διαστάσεις περιπτέρου» του Κανονισμού Περιπτέρων, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 81/2017 (πρότυπο μεταλλικό περίπτερο) και 386/2017 

(πρότυπο ξύλινο περίπτερο για ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς) 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις αυτές, οι ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και 

επιφάνεια για τη χωροθέτηση περιπτέρου είναι:  

 4,20 μ. x 4,85 μ. = 20,37 τ.μ. για το μεταλλικό περίπτερο, και 

 4,30 μ. x 4,50 μ. = 19,35 τ.μ. για το ξύλινο περίπτερο, 

ενώ επιπρόσθετα πρέπει να εξασφαλίζεται και η εκ του νόμου απαιτούμενη ζώνη όδευσης 

πεζών (πλάτους 1,50 μ.) περιμετρικά του περιπτέρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται 

παρακάτω. 

2. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 

με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα στο 

άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», 

αναφέρεται ότι :  

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για 

την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που 

χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας 

χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (του κρασπέδου μη 
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συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη 

αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, 

αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης 

πεζών. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη 

αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. 

αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό 

ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε 

εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). 

(...)». 

3. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με θέμα 

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 

απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 

σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' 

(ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, στην οποία 

αναφέρεται ότι : 

«Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 

8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι 

υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων 

χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο 

ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων 

αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις της 

απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης 

της χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

4. Την υπ' αριθ. Γ/124/2539/08-02-1983 (ΦΕΚ 162Β'/07-04-1983) απόφαση Υπουργού 

Πολιτισμού και Επιστημών, με την οποία η περιοχή Μανδρακίου και Κουμπουρνού έχει 

χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. 

5. Την υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/141641/84634/8925/3555 απόφαση 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου 

αρχαιολογικού χώρου πόλης Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  (ΦΕΚ 245ΑΑΠ/31-

07-2014). 

6. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου. 

7.  Την επιτόπια αυτοψία και την τοπογραφική αποτύπωση της Υπηρεσίας μας στην 

υφιστάμενη θέση του περιπτέρου. 

8.  Τα αρχεία της Υπηρεσίας μας. 

 Σας ενημερώνουμε για τα εξής :  

Α. Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, 

εισηγούμαστε την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στην υφιστάμενη θέση επί της 

συμβολής των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου. 

Β. Η διατήρηση του περιπτέρου στην αρχική του θέση αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα 

επαναχωροθέτησης του, καθώς κάθε άλλη προτεινόμενη από την αιτούσα θέση έχει 

απορριφθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδ/σου (α. π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/702455/79683/2736/15-12-20). Επίσης, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου δεν υφίστανται στην 
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ευρύτερη περιοχή άλλος επαρκής κοινόχρηστος χώρος για τη χωροθέτηση του, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Γ. Η υφιστάμενη κατασκευή δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές που αφορούν στον 

τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου και βάσει του Κανονισμού Περιπτέρων θα 

πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

Δ. Ο τύπος περιπτέρου που δύναται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 386/2017 απόφαση Δ.Σ. για ιστορικούς τόπους και 

παραδοσιακούς οικισμούς (ξύλινο περίπτερο). 

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Περιπτέρων, ο μέγιστος παραχωρούμενος 

κοινόχρηστος χώρος (πέραν του κουβουκλίου) είναι 10,00 τ.μ. για κάθε περίπτερο, 

ενώ επίσης προβλέπεται ότι : «Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν 

είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου μέχρι των 15,00 τ.μ., 

μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής 

γι' αυτόν του αναλόγου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρων.». 

Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ο περιβάλλων χώρος δεν επαρκεί για την 

παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου, πέραν των 10,00 τ.μ. 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς: 

1. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ρόδου, για τις δικές σας ενέργειες και 

εγκρίσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας . 

2. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, για τη γνωμοδότησή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α'/14-04-2014). 

3. Την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου,  για τις 

δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων σας, δεδομένου ότι εμπίπτει σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως ιστορικός 

τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,  

4. Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, 

δεσμεύσεις και περιορισμούς, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας,  

5. Το Συμβούλιο Κοινότητας Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 

83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 

του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου 

κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

(ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη διαβίβαση της 

απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:  

 την υπ’ αρ. 2101/2021/22-10-21 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν 

ηλεκτρονικά και επεστράφησαν συμπληρωμένες  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στην 

υφιστάμενη θέση επί της συμβολής των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, σύμφωνα με 

την εισήγηση της υπηρεσίας 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 

4685/2020, της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 

4795/2021, του άρθρου 100 του Ν. 4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 

4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

β) Την υπ΄αρ. 89/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου στην οποία 

περιλαμβάνεται αυτούσια η υπ΄αρ. 2101/22-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, 

γ) Την υπ΄αρ. πρωτ. Σ.Α. 70/23-02-2022 έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. 

Ρόδου με την οποία  γνωμοδοτεί θετικά για την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου επί των 

οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, καθώς η αιτούμενη χωροθέτηση δεν επηρεάζει αρνητικά 

το ευρύτερο αστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ενώ διευκολύνει τη λειτουργία των 

κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό, 

δ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 512021/04-11-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι δεν έχει αντίρρηση για 

την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στην υφιστάμενη θέση, στην συμβολή των οδών 

Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, 

ε) Την υπ΄αρ. πρωτ. 1016/49/1113-β'/24-01-2022 έγκριση του τμήματος Τροχαίας Ρόδου 

σύμφωνα με την οποία συνηγορεί στην εν λόγω επαναχωροθέτηση του περιπτέρου με την 

προϋπόθεση της ελεύθερης κίνησης των πεζών, 

στ) Το υπ΄αρ. πρωτ. 439399/05-10-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο ζητείτε να εξεταστεί και η παραμονή του περιπτέρου 

στην αρχική του θέση, προκειμένου να αποφευχθεί η οπτική ή άλλου είδους όχληση στα 

παρακείμενα μνημεία,  

ζ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 

67 του Ν. 4830/2021, 

η) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 

θ) Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Μιχαήλ 

Σταυρή και Δημητρίου Ιωσήφ για ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, 

ι) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε 

συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το 

συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες «Υπέρ». εκτός των μελών που απείχαν 

από την ψηφοφορία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 89/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

 

Α.  Την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στην υφιστάμενη θέση επί της συμβολής των 

οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου. 

Β. Η διατήρηση του περιπτέρου στην αρχική του θέση αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα 

επαναχωροθέτησης του, καθώς κάθε άλλη προτεινόμενη από την αιτούσα θέση έχει 

απορριφθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδ/σου (α. π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/702455/79683/2736/15-12-20). Επίσης, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου δεν υφίστανται στην 

ευρύτερη περιοχή άλλος επαρκής κοινόχρηστος χώρος για τη χωροθέτηση του, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 
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Γ. Η υφιστάμενη κατασκευή δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές που αφορούν στον 

τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου και βάσει του Κανονισμού Περιπτέρων θα 

πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα.   

Δ. Ο τύπος περιπτέρου που δύναται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 386/2017 απόφαση Δ.Σ. για ιστορικούς τόπους και 

παραδοσιακούς οικισμούς (ξύλινο περίπτερο). 

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Περιπτέρων, ο μέγιστος παραχωρούμενος 

κοινόχρηστος χώρος (πέραν του κουβουκλίου) είναι 10,00 τ.μ. για κάθε περίπτερο, 

ενώ επίσης προβλέπεται ότι : «Σε περίπτωση που οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν 

είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου μέχρι των 15,00 τ.μ., 

μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής 

γι' αυτόν του αναλόγου τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρων.». 

Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση ο περιβάλλων χώρος δεν επαρκεί για 

την παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου, πέραν των 10,00 τ.μ. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ’ αρ. 22/2022  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), και των άρθρων 
79 και  93 του Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 
σαράντα επτά  (47) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο 

(2) απόντων του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ.Ιωάννη Ιατρίδη και 
του Δημοτικού Συμβούλου κ.Νικολάου Γιαννά,  ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι 
σαράντα επτά  (47), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 22/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Ρόδου και ειδικότερα: 

Α.  Την επαναχωροθέτηση του περιπτέρου στην υφιστάμενη θέση επί της 

συμβολής των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου. 

Β. Η διατήρηση του περιπτέρου στην αρχική του θέση αποτελεί τη μοναδική 

δυνατότητα επαναχωροθέτησης του, καθώς κάθε άλλη προτεινόμενη από την 

αιτούσα θέση έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων 

και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου (α. π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/702455/79683/2736/15-12-20). Επίσης, σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου δεν υφίστανται στην 

ευρύτερη περιοχή άλλος επαρκής κοινόχρηστος χώρος για τη χωροθέτηση 

του, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Γ. Η υφιστάμενη κατασκευή δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές που 

αφορούν στον τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου και βάσει του 

Κανονισμού Περιπτέρων θα πρέπει να αντικατασταθεί σύμφωνα με τα 

ισχύοντα.   

Δ. Ο τύπος περιπτέρου που δύναται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός 

που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 386/2017 απόφαση Δ.Σ. για ιστορικούς 

τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς (ξύλινο περίπτερο). 

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Περιπτέρων, ο μέγιστος 

παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος (πέραν του κουβουκλίου) είναι 10,00 

τ.μ. για κάθε περίπτερο, ενώ επίσης προβλέπεται ότι : «Σε περίπτωση που οι 

τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι δυνατή η παραχώρηση επιπρόσθετου 

κοινοχρήστου χώρου μέχρι των 15,00 τ.μ., μετά από έγκριση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και με την προϋπόθεση καταβολής γι' αυτόν του αναλόγου 

τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρων.». Ωστόσο στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο περιβάλλων χώρος δεν επαρκεί για την 

παραχώρηση επιπρόσθετου κοινοχρήστου χώρου, πέραν των 10,00 τ.μ. 
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                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                           ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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